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Tinjauan: 

 

Orang Kristen bertengkar. Konflik meletus di antara pendeta 

dan sekelompok pejabat gerejawi atau di antara “keluarga utama” 

jemaat dan “keluarga terpandang” jemaat lain. Orang-orang Kristen 

tampaknya sama dengan orang-orang lain. Memang benar, orang 

Kristen dapat terlibat konflik, bahkan untuk hal-hal yang 

berhubungan dengan masalah iman atau hal-hal praktis lainnya. 

 

 Bahkan orang kristen tidak hanya bertengkar. Seringkali 

mereka pun berkelahi dengan curang. Berbagai masalah dijadikan 

masalah pribadi. Gosip dan kabar angin mengaburkan akal sehat 

dan penalaran. Tidaklah mengherankan bila begitu banyak orang 

Kristen menghindari konflik gereja. Pertanyaannya sekarang 

adalah apakah orang Kristen boleh bertengkar atau apakah orang 

Kristen boleh berkelahi dengan curang? Dengan kata lain, 

masalahnya ialah apakah berbagai konflik gereja bisa bersifat 

kristiani? 

 

Buku ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan 

menyajikan suatu proses etis-sebuah model-yang dengannya 

seorang Kristen bekerja dengan pihak-pihak berkonflik, untuk 

mencari pemecahan konstruktif atau pemecahan kreatif terhadap 

segala perbedaan yang ada. Pengarang menyajikan dengan 

sistematis, sederhana dan dapat diterapkan. Secara garis besar, ada 

tiga langkah utama yang harus dikerjakan dalam berhadapan 

dengan konflik: 
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1. Langkah pertama: menjadi pengelola konflik. Langkah ini 

dijabarkan menjadi tiga tugas yang harus dikerjakan oleh orang 

Kristen: 

a. Tugas pertama: berefleksi terhadap teologi perasaan batin, 

yaitu memberikan perenungan terhadap kondisi 

emosi/perasaan kita ketika berhadapan dengan konflik. 

b. Tugas kedua: mempraktekkan sikap tegas kristiani. Ada 

tiga standar perilaku yang saling berkaitan erat: (1) 

Ketegasan pribadi atas hak-haknya sendiri; (2) rasa hormat 

terhadap hak-hak orang lain; (3) ketegasan bersama bagi 

kebaikan bersama. 

c. Tugas ketiga: menentukan peran. Sementara kita 

menentukan peran kita sendiri dalam masa konflik, kita 

mulai mengenali berbagai peranan yang jelas pihak-pihak 

lainnya. Kita berada dalam posisi untuk mulai 

mempertimbangkan situasi konflik dengan membedakan 

antara mereka yang menjadi para pelaku dan mereka yang 

menjadi pengamat. 

 

2. Langkah kedua: menilai situasi konflik dengan dua tugas 

utama: 

a. Mengidentifikasi faktor kontekstual, khususnya bagi pihak-

pihak yang terlibat.  

b. Menilai para pelaku bukan berdasarkan perasaan senang 

atau tidak senang, melainkan untuk merumuskan Etika 

Kristen tentang pertarungan yang jujur atau curang. 

 

3. Langkah ketiga: mengelola konflik dengan mengenali 

keterbatasan dalam mengelola konflik secara konstruktif, dan 

mengenali strategi-strategi penghalang dan strategi-strategi 

penyelesaian yang ada. 

 

Pengarang juga menyajikan ilustrasi-ilustrasi yang cukup 

praktis dalam pembahasan-pembahasan yang ada. Termasuk 

lampiran-lampiran lembar kerja yang menolong kita lebih 

memahami prinsip-prinsip yang dikemukakan. 
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Menariknya, menurut Pengarang model dalam buku ini pun 

dapat diterapkan untuk menghadapi konflik dalam sistem-sistem 

lainnya, yang bersifat sukarela dan nirlaba seperti dalam yayasan 

atau lembaga social, bahkan meskipun pihak yang bertikai itu tidak 

berpegang pada keyakinan Kristen. Para pembaca bisa menilai 

sendiri nantinya, ketika mempelajari buku ini. 

 

Bagi pengarang, buku ini merupakan hasil pergumulan 

hidupnya. Intisari buku ini muncul dari apa yang telah dipelajari 

selama 23 tahun. Tentu suatu karya yang berharga yang patut kita 

pelajari. 

 

Oei Hok Liong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


